
מנהליתוראיה"פליליעבר",ציבוריתפקיד

(!והשיכוןהבינוישר'נאיזנברג92/6163צ"בגבשולי)

*קלגסבלדאביגדורר"ד

בעלהואכילקבוע,ציבורילתפקידאדםשלמינויוהשוקלתמנהליתרשותרשאיתהאם

?מנהליתראיהיסודעל"פליליעבר"

אתלצדקהגבוההמשפט-ביתביטלענייןבאותו.גנוסרבענייןנדונהזושאלה

המשפט-בית.והשיכוןהבינוימשרדל"כמנכגנוסריוסףאתלמנותהממשלההחלטת

,(נאפסובפרשת)משפט-לביתשקרעדותמסרשגנוסרכעובדההחלטתואתתמך

.2("300קו"בפרשת)משפטהליכישיבששגנוסרובעובדה
מסויםשאדםהקביעהביןהאבחנהעלהמשפט-ביתהחלטתאתביססברקהשופט

.מנהלייםלצרכיםכזוקביעהלבין,פליליתענישהלצרכי"פליליעבר"בעלהוא
:ברקהשופטמסביר

הוארלוונטיכאן.מינוילענייןכןלא.פליליתהרשעהבטרםפליליתענישהאין"
אם.המחליטההרשותעינילנגדשהיו,העובדתייםהנתוניםמערכתאתלבחון

שלביצועהדבראתלהסיקיכולההיתהסבירהרשות,אלהנתוניםממערכת

.המינויכסכירותהכרעהלצורך'פליליעבר'לבססכדיבכךדי-פליליתעבירה

הואהמכריעהגורם,הממנההשלטוניתהרשותשלהחלטתהסבירותלצורךאכן
כמובןמהווהבפליליםהרשעה.למועמדהמיוחסיםהפלילייםהמעשיםשלביצועם

.מוסמכתרשותבפניהודיהכגון,אחרותהוכחהדרכיתיתכנהאך,ראויה"הוכחה"
:כיכהן.ח_השופטצייןבצדק

אינו,לסתורראיהבאין,מפקיעוחףזכאיבחזקתאדםהמעמידהאמורהכלל"
החחבתמנהליתרשותכי-הקובעאחרמשפטיכללכלגםידעתיולא-קובע

הורשעאםפליליעברלושישלקבועמוסמכתאינהאדםשלבעברולהשתכנע

כשהסירובהמדינהלעובדמועמדלמנותהנציבשלסירובואתהנפסול.בדין

.למינהלהמכללה,למשפטיםהספרבית,מרצה* :להלן)ומצאגולדברג,ברקהשופטיםידי-על93.3.23כיוםניתן1
הדין-פסק.("גנוסרעניין"

.ההחלטהשלהמודפסהעותקמתוךהןשלהלןההפניות.פורסםטרם
.27-15'בע,שם2
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אלושראיותמהטעם,הפליליעברואתסבירבאופןהמוכיחותראיותעלמבוסס
המדינהלחררותלהתקבלחפץא"דשהמבקשטיח?מרשיעדין-פסקבחסרלוקות

,לקבלוהנציבעלכופיםהחנוהאם,האמורמהנימוקלקבלומסרבוהנציב
בעניןההכרעהנמסרהאם...בדיןהרשעהשלהעדרמחמתהסירובאתופוסלים

ראיותולגבותעדיםלהשביעמוסמכתשאינהמנהליתרשותבידיאדםשלעברו
מבוססתהכרעתהאםהמנהליתלרשותלהדי,המשפט-בביתנגבותשראיותבדרך
היולאאפילו,המבקששלבעברוסביראדםלשכנעכדיבהןשישראיותעל

צ"בג)"שיפוטיבהליךחסרמשקלןהיהואפילוהמשפט-בביתקבילותהראיות
.3"(1846,1856,1857ז"טד"פ,הפניםשר'נגולד62/94

.ביצועהאתהאופפותהנסיבותומן"פליליתעבירה"מ:משנייםמורכב"פליליעבר"
.=פליליעבר"להוכחתתנאימהווה"פליליתעבירה"שלביצועההוכחת,לפיכך
בדיןהודאהשגםייתכן."פליליתעבירה"שללביצועההוכחהמהווהבפליליםהרשעה
אינןאלההוכחהדרכי,ברקהשופטשללשיטתו,ואולם.לכךמספקתהוכחהמהווה
ראיה"כלעלגם"פליליעבר"בדברקביעהלבססרשאיתמנהליתורשות,ממצות
:"מנהלית

פליליתועבירהמנהליתראיה

רשאיתשלטוניתרשות.'המנהליתהראיהכלל'הואבענייננוהחלהכלל,אכן"
אדםכלאשר'כזוהינהלנסיבותיהלבבשים,הראיהאם,ראיהעלממצאלבסס

אגרנטהנשיא)'עליהסומךוהיההוכחתיערךכבעלתאותהרואההיהסביר
.'"(337,357(2)ו"כד"פ,הפניםשר'נלנסקי71/442צ"בבג

ביסוסעלגםחלהואהאם.מנהלייםממצאיםביסוסעלחלהמנהליתהראיהכלל,אכן
האם:קרובהבשאלהלדתלנונזדמןאחרתיברשימה?"פליליתעבירה"בדברממצא

פרסוםבאותויעבורמסויםשאדםהקביעהיסודעל,פרסוםלמנועמנהליתרשותרשאית

.כהנא6בענייןברקהשופטשלדינו-פסקבשולינכתבהרשימהאותה?פליליתעבירה
.זורשימהנושאהשאלהעלגםבשלילהנשיב.שםשנדונההשאלהעלבשלילההשבנו

בדברמנהליתראיהעלהמבוססמנהליממצאנדוןששםבעוד:קרובותהוהשאלות

ראיהעלהמבוססמנהליבממצאזורשימהעוסקת,בעתידשתיעבד"פליליתעבירה"
שםשנדונוהשיקוליםמןגדולחלק.בעברשנעברה"פליליתלבירה"בדברמנהלית

אתתדגישזורשימה.בלבדההפניהדרךעלתיעשהעליהםוהחזרה,לכאןגםיפים
.דווקא"פליליעבר"בדברהקביעהשלהמיוחדיםההיבטים

.54'בע,שם3
.55-54'בע,שם4
הרשימהעללביקורת.93(א"תשנ)בפלילים"מוקדמתומניעהפליליתעבירה"קלגסבלד'א5

פל"מוקדמתומניעהפליליתעכירה"בנדור'אראה

-

.240(ג"תשנ)גים
.255(3)מאד"פ,המרדוררשותשלהמנהלהועד'נכהנא85/399צ"בג6
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תרתי,לכאורה?כיצד-מנהליתראיהיסודעל"פליליעבר"בדברמנהליתקביעה

היא"פליליתעבירה"שלביצועהבדברקביעה,השיטהשלהיסודעקרונותלפי:דסתרי
.בו7הנהוגיםוהפרוצדורההראיותכלליעלשיפוטיהליך-פלילימשפטשלתוצאה
יכולהמנהליתרשות.וובשאלהמנהלילדיוןענייניתהצדקהכלאיןכללבדרך,ואכן
עלכהונתוהפסקתאוציבורילתפקידאדםשלמינויו-איבדברההחלטהאתלבסס
עבירה"לידיהתגבשמעשהאותואםלשאלהקשרבלי,אדםאותושביצעפסולמעשה
."פלילית

יזוכהואדםיכולכך.לחודפליליתעבירהשלוביצועהלחודפסולמעשהשלביצועו
למנותוהמנהליתהרשותתסרבזאתובכל,שיפוטיבהליךמסוימתפליליתמעבירה
מעשיםיש.'עצמושיפוטיהליךבאותונדוןעליוהפסולהמעשהבשל,מסויםלתפקיד
מכתיםאינושביצועןפליליותעבירותיש.פליליותעבירותמגבשיםשאינםפסולים
לעסוקהמנהליתהרשותשעלהשאלה.מסוים9לתפקידמינויאוכלשהותפקידבפסול

קשורהפסול.הפליליותשאלתלא,הפסולשאלתהיאכהונההפסקתאומינוילענייןבה
בתפקידלכהןאמוראושמכהןממיבסבירותלצפותישאותההתנהגותמרמתבסטייה

:מסבירהגביזון'פרופ.פסולאותושלהמשפטיבסיווגוולא,מסויםציבורי

ויש,הדדיתיניקהיש,המוסרותחוםהמשפטתחום,התחומיםשניביןכימובן"
העבירה,מקריםבאותם,אולם.המשפטידי-עלהמאומציםמינימלייםמוסרכללי
נובעאחדאופי-קוואין,מוסרשלכללעלעבירהוהןפליליתעבירההןהיא

שההתנהגותהעובדהמןנובעאינומסוימתשבהתנהגותהקלון.השנימןכהכרח
כבלתינראיתזושהתנהגות,מכךנובעהקלון.פליליתעבירהמהווההזו

.0ן"מוסרית

:פינחסיבענייןברקהשופטשלהניסוחדרךאתהיסוסללאמקבליםהיינו.,לפיכך

איןזופעולהשלביסוסהלשם.כהונההפסקתשלשלטונותבפעולהלנועניין"
מונעתאינה-נאשםלכלהעומדת-החפותחוקת.פליליתבהרשעהצורך

השלטוניתהרשותשבפניובלבדשלטוניתמשרהנושאשלכהונתוהפסקת
סביראדםכלאשר'כזוהיאלנסיבותיהלבבשיםאשר,ראיהמצויההמחליטה

צ"בבגאגרנטהנשיא)'עליהסומךוהיההוכחתיערךכבעלתאותהרואההיה
.!ן"(337,357(2)ו"כד"פ,הפתםשר'נלנסקי71/442

פליליתבאחריותעיקריםלדרתן'ואלוי'יגםראה.105-99'בע,5הערהלעיל,קלגסבלד'א7
.40-37(א"תשמ)

שר'נארכים58/24צ"בג;407"ד"פ,והבלוהמכסמנהל'נארביב55/178צ"בגלמשל8
א"יד"פ,המדינהלעובדיהמשמעתיהדין-בית'נצמוקין57/13צ"בגו651כ"יד"פ,הבטחון

856.
.(317,325-324,328)ו"לד"פ,הרישויפקיד'נשללם80/799צ"בגהשווה9

,176(ט"תשכ)אמשפטים"ציבוריתלכהונהכפסולקלוןעמהשישעבירה"גביזון'רהשווה10
.561(1)א"כד"פ,פרדסיההמקומיתהמועצהראש'נאהרןבן66/436צ"בגגםראה.180

ראש,רביןיצחק'נהמידותוטוהרתקיןמינהללמעןאזרחים-אמיתי93/4267צ"בג11
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מינוי-איבדברהחלטה."פליליעבר"בצורךואין"פליליתהרשעה"בצורךאין-אכן
גם12להוכיחניתןהפסולהמעשהאת.פסולמעשהעללבססניתןכהונההפסקתאו

לפילהישקלצריכההכהונהאוהמינויעלמעשהאותושלנפקותו.מנהלית13בראיה

.!'הולםומשקלרלוונטיותכגון,מנהלידעת-שיקולעלהחליםהרגיליםהמידה-קני
המיוחסת"הפליליות".אלהמגבולותחורגת"פליליעבר"בדברמנהליתקביעה

.כהונההפסקתאומינוי-לאיהנדרשתההצדקהלתחומימעברמצויההפסוללמעשה
שלרוח-מורתשלמוחשיתהפגנה"ב,בהוקעה,חריףחברתיבדופימלווההיא

בקיצוראו,לציבורמסוכנתחברתיתתופעה"שלבסטיגמה,6ן"קייןאות"ב,!5"הריבון
מצריךאינוכהונההפסקתאומינוי-אישלמנהלימעשה.7י"חברתית-אנטיתופעה
.הפרטשלכזוקיצוניתהכתמה
או"פליליעבר"שלקיומםתקבעמנהליתשרשותלכךהצדקהאין,ככלל,לכן

אתלהפסיקאומסויםלתפקידאדםלמנותאםלהחלטתהעובר"פליליתעבירה"
.לוהמיוחסיםהפסוליםהמעשיםבשקילתלהדי.כהונתו
לצרכיה-לקבועמנהליתלרשותמפורשתהסמכההדיןכוללבומקוםהמצבשונה

אתמחייבתכווהסמכה.!פסלות8אוכשירותכתנאי"פליליעבר"בדברקביעה-שלה
עכר"בעלהואמסויםאדםאמ-המצומצמיםלצרכיה-לקבועהמנהליתהרשות

כתנאי,אוביקטיבייסודעלהמבוססגבוהרףהרשותבפנילהציבמכוונתהיא."פלילי
.הפרטשלוכותלשלילת

ומצאגולדברג,לוין'ד,ברק,שמגרהשופטיםידי-על93.9.8ביוםניתן,ישראלממשלת
שלהמודפסהעותקמתוךהןשלהלןההפניות.פורסםטרםהדין-פסק.("פינחסיעניין":להלן)

.35'בע,שם:ההחלטה
-כזהנמקנהגםאך,פליליתהרשעהבאמצעותגםלהוכיחניתןהפסולהמעשהאת,כמונן12

88/727צ"בגהשווה)לביצועוהוכחהדרךאךמהווההפליליתוההרשעההעיקרהואהמעשה

לעיתים,זאתעם.(487(4)ב"מר"פ,דחותלעניניהשר,המרזבולון'נעוודיוסףיצחקהרב
בראיהלהוכיחוניתןלאשאז,פסוללמעשההיחידיההוכחהכאמצעיפליליתהרשעהנקבעת
81/306צ"בגגםראא.69ח"תשיח"מ,הכנסת:יסודלחוק42ב,42אסעיפיםראה)אחרת

.(118,129(4)ה"לד"פ,הכנסתרצדת'נשרטפלאטו
הפניםשם'נזכי81/222צ"כג;415,418(2)להד"פ,הפתםשר'נכוחכוט80/190צ"בג13

צ"בג;328'בע,9הערהלעיל,80/799צ"בג;186,191-190(2)ו"לד"פ,והמשטרה
.544(1)ז"כד"פ,יפומרחבמפקד'נגיגי72/379

צ"בגהשווה)כהונההפסקתשלמצבלביןמינוי-אישלמצבביןאבחנהקיימת,למשלכך14
.(שםהמופיעותוהאסמכתאות328-327'בע,9הערהלעיל,80/799

.11'בע,7הערהלעיל,לדרמן'ואלוי"15
.25'בע,שם16
.118(אכרך,ד"תשמ)עונשיןבדינייסודותפלרז"ש17
הצמודוהטקסט4,7,12,89הערות,5הערהלעיל,קלגסבלד'אראה"מפורשת"להסמכה18

;1950-י"תש,השבותלחוק(בא3)2סעיףראה"פליליעבר"לקבועמפורשתלהסמכה.אליהן

המועצותלצו29סעיף;1959-ט"תשי,(מינויים)המדינהשירותלחוק(1)(א)46סעיף
.תל,(העובדיםשירות)המקומיות
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פליליתהרשעהפליליעבר

עבר"שלקיומובדברממצאלבססהמנהליתהרשותרשאיתראיותאילויסודעל
מליתןלהימנעהפניםשרשלסמכותובירוראגבבפסיקהנדונהבדיוקזושאלה?"פלילי
השאלה."הציבורשלוםאתלסכןהעלול,פליליעברבעל"שהואלמיעולהתעודת

העומדת,ההבחנהאתוכלמכלשללכהן.חהשופט.גולדםבענייןלראשונהנדונה
עבר"לביןפליליתענישהלעניין"פליליעבר"שבין,ברקהשופטשלהדין-פסקביסוד

הרשימהמןמסקנותינואתגםסמכנועליהם,דבריוואלה.מנהלייםלצרכים"פלילי
:הקודמת

לענייןשכזוקביעהאוהוכחהשלערכהביןלהבחיןניסההמדינהפרקליט"
למטרתכמו,גרידאמנהליתלמטרהערכהלבין,וכאפסכאיןשהוא,הענישה
-לשיקולנתוןשכזאתמנהליתלמטרהשערכההיאוטענתו;השבותחוקביצוע

היסוד-זכות.זובהבחנהממשכלרואהאניאין.המוסמכתהרשותשלדעתה
בדיגםאלא,נשפטלאעודכלייענששלאכדירקלאלאדםניתנתזכאישבחזקת
בשל,ייפגעולאוהחמריותהאישיותזכויותיויתרוכלהטובושמושכבודו
,זאתיסוד-זכות:זואףזוולא.נשפטלאעודכל,במאומה,הפלילימעשהו
להגנתודוקאלאולוועומדתלוניתנת,האדםשלהיסוד-זכויותכרובכמותה

אינושהרי;המנהליותהרשויותמפנילהגנתודוקאאםכי,המשפט-בתימפני
,תחילההרשעהללאהשופטבידיהענישהמפנילהגנהאדםשלצרכודומה
בידי,זכויותיוובשארהטובובשמובכבודופגיעהמפנילהגנהאדםשללצרכו

שלפנינווהעניין.עליונשפטשטרםהפלילימעשהובשל,המנהליותהרשויות
שלל,המבקששלהפלילייםמעשיועלכביכולשבהיווכחובלבדזולא:יוכיח

הכתיםהואכךכדיתוךאלא,השבותחוקלפיכיהודיזכותואתמאיתוהמשיב
בו,מאחוריולותלויהשרציםשלקופהכאילו,פליליעברבעלשלבכתםאותו
.20"פשעדברבלעלמעולםנשפטלאדברשלשלאמיתובזמן

,פליליתהרשעהידי-עלמתגבש"פליליעבר"כיהיתהכהן.חהשופטשלמסקנתו
.כדיןו2בהודאה"אולי"ובכופרעבירהלהמירבבקשה

:כהן.חהשופטשללגישתוהסכיםלנדויהשופט

במובןפליליעברהוכחתשלצורךכהןהשופטחבריעםדעיםתמיםאני..."
,במדינההתביעהבידיוישנןפלילילדיןהועמדשהמבקשלהראותדיאיןהסעיף

וגם,בדינוחייביוצאנאשםכללא.אותוהמפלילותעדויות,לריןהועמדבה
שאולימפנירק,פליליעברבעלהואשאדםלהוכיחיכולהאינהמנהליתרשות

.("גולדענין":להלן)1846ו"טד"פ,הפתםשר'נגולד62/94צ"בג19
.1851'בע,שם20
בידיפליליתענישה-הכסףכופר"שטרית'שגםראהכופרשללמשמעותו.1849'בע,שם21

.577(ל"תש)בסימפטים"המינהל



קלגסבלד'א98

כהןהשופטלדברימסכיםאניזהבנדון.פליליבדיןמורשעלהיותהואעתיד
.22"זהבענפןראשוניםמושכלותלנטושלנואל.במלואם

בראיה"פליליעבר"להוכיחניתןכיסברווסמןהשופט.מיעוטבדעתהיהווסמןהשופט

שלבשאלותכגון)המנהליבהקשרלאדםעומדתאינההחפותחזקתוכי,מנהלית

שלדינו-מפסקלקוחה,בהנמקתוברקהשופטנסמךעליההציטטה,ואכן.23(מינוי
.חהשופטשלדינו-מפסק,הדין-בפסקבטעותשנאמדכפי,ולאדווקאזוסמןהשופט

.גולדבענייןהמיעוטשלדין-מפסקבציטטה,כןאםמדובר.כהן24
הרכבירי-עלניתןלנסקידין-פסק.לנסקי25בענייןועלתהשבהעצמהשאלהאותה

שאחתברורנראה.שופטיםחמישהשלהרכב,העליוןהמשפט-ביתשלשגרתיבלתי
היתה,שופטיםחמישהשלהרכבלקביעת-הידיעהא"בההסיבהלאאם-הסיבות
המיעוטלשופטהרובשופטיביןבמחלוקתמשמעית-וחדברורההכרעהלהכריעהצורך
.גולדמענחןההרכבשופטיכללנסקיבענקןבהרכבנכללובמקרהלא.גולדבעניין
למחלוקתנדרשאגרנטהנשיא.אגרנטהנשיאידי-עלניתןלנסקיבענייןהדין-פסק

אימץאגרנטהנשיא."פליליתעבירה"שלהוכחתהדרךלגבישלדבענייןשהתעוררה
המיעוטעמדתאתודחה,(ולנדויכהן.חהשופטים)גולדבענייןהרובעמדתאת

:מסקנותיואתאגרנטהנשיאסיכםכך.(ווסמןהשופט)

במדינהפליליתעבירהעברשהמבקש,העובדהבהוכחתשמדוברבמידה(א)"
מן:לאמור-ולנדויכהן.חהשופטיםדעתאת,מטעמיהם,לקבלהכרחי,אחרת
המבקששמסרהוכחהידי-עלאומרשיעדין-פסקידי-עלזועבירהלהוכיחהדין

.החופשימרצונובמשטרה
העבירהאתשאפפווהנסיבותהרקעבהוכחתמדובראם.,גיסאמאידך(ב)

אשר,המבקששלאחריםנפסדיםמעשיםבהוכחתאוחומרתהעלאורוהשופכים
שלמטעמיו,לקבועיש,'פליליעברבעל'שהואמראים,אליההצטרפותם

-מבחןשלכוחויפה,כאלהלעובדותהמתייחסהחומרשלגבי,זועמןהשופט
.%"מנהליתרשותבידיהמשמש,העדות

שלביצועההוכחת-מינימוםסףמציבה"פליליעבר"הוכחת,אחרותבמילים

הוכחתמצריךהוא.מנהליתראיהבאמצעותלעבורניתןלאזהסף."פליליתעבירה"

העבירה"אתהאופפיםוהנסיבותהרקעאת."חופשימרצוןהודאהאומרשיעדין-פסק"
אתלאאך,מנהליתבראיהלהוכיחניתן"פליליעבר"איתהביחדוהמגבשים"הפלילית
"פליליעבר"להוכיחניתןלאאגרנטהנשיאגישתלפי.עצמההפליליתהעבירה

.1859-1858'בע,שם22
.1856-1855'בע,שם23
גםמופיע(זוסמןלשופטבמקום)כהן.חלשופטזהציטוטשלהמוטעההייחוסכימענין24

.פינחסיבעניךברקהשופטשלריסו-בפסק
.("לנסקיענהן":להלן)337(2)ו"כר"פ,הפניםשר'נלנסקי71/442צ"בג25
.359'בר,ושם26
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השופטוכן(גולדבענייןהרובשופטי)כהן.וחלנדויהשופטים.מנהליתראיהבאמצצות

.סייג27כלללאאגרנטהנשיאשלהדין-לפסקהסכימוברנזון
אגרנטהנשיאשלהדין-לפסקהסכים,גולדמענייןהמיעוטשופט,זוסמןהשופט
:הבאהבהסתייגות

השרממצאאםהשאלהלגביהדיעותנתחלקו,62/94צ"בג,גולדבפרשת"
אםכדיןהורשעשהמבקש,בכךמותנהפליליעברבעלהואעולהאשרתשמבקש

מהעלדברלהוסיףצורךאיןולכן,דנאבענייןלפנינועומדתאינהזושאלה.לאו

.2'"זהלענייןגםשאמרתי
:גולדבענייןמאשריותרעודרועםבמיעוטזוממןהשופטנותרלנסקיבעניין,כןכיהנה

,מנהליתבראיה"פליליעבר"להוכיחניתןלאכישופטיםשניסברוגולדשבענייןבעוד

.שופטיםארבעה-הכלובסךנוספיםשופטיםשניאליהםהצטרפולנסקיבענייןהרי
הספציפיהמקרהשעובדותהדגשהתוךלנסקיבענייןהדין-לפסקהסכיםזוסמןהשופט
שלההוכחהדרךלגביכיהבהירזוסמןהשופט.שלה2נוספתמיעוטדעתמחייבותאינן

בענייןהדין-לפסק.גולדבענפןביטאאותהמיעוטדעתבאותהדוגלהוא,"פליליעבר"
המקרהמעובדותהחורגתחשיבות-בעליללויוחסהוכך-לייחסנכוןלנסקי

בענייןבמחלוקתונחרץסופיבאורחלהכריעביקשאגרנטשהשופטברור.הספציפי
.'גולד0בענייןהרובלצדכןלעשותוביקש,גולד

ביקורת

לזובדיוקהפוכההלכהקבע,וורשימהנושא,ברקהשופטשלדינו-פסק,כןכיהנה
המשפט-ביתשלמבוססתמהלכהסוטההוא.לנסקיובענייןגולדבענייןשנקבעה

.שופטיסן3חמישהשלבהרכבשנקבעהבהלבהאלא,מדוברהלכהבסתםלא.העליון
.שנה32משלושיםלמעלהבתבהלכהאלא,מדוברהלכהבסתםלא

סטייהשל"קשהמקרה"היאולנסקיגולדבענייןשנקבעהמההלכהסטייה

.399'בע,שם27
.400'בע,שם28
.מרשיעיםפלילייםדין-פסקיבאמצעותפליליותעבירותשלביצועןהוכחולנסקיבעניין29
שכן,אגב-אמרתהינםזורשימהנשואהדין-בפסקברקהשופטדברישגםלומרניתן,בהתאם30

לאהוא.המדינה-לנשיאשהגישהחנינהבבקשת"300קו"כענייןבעבירותהודהגנוסר
רשימהנשואהדין-פסקלענייןבמינויוהדיוןבמהלךגםלשנותהביקשולאזולהודאההתכחש

ביןעובדתיתמחלוקתהיתהלאיאפסובענייןגנוסרשלהנטענותהעבירותבענייןגם.זו
ראיהעל"פליליעבר"לנססבאפשרותדיוןהמקרהעובדותחייבולא,לפיכך.הצדדים
.מנהלית

חמישהשלבהרכבשניתןדין-בפסקנוסףדיוןלבקשניתןלאלמשלכך.מיוחדתחשיבותלכך31
צ"כנגםראה.1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפט-בתילחוק(א)30סעיףראה;שופטים

.749,772(4)מןד"פ,הפניםשר'נאירעת91/4914
.427-426(ז"תשס)הכפרטידעת-נשקולברק'אראההפסוקהההלכהשל"ותק"הלמשמעות32
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.34"ואחראירציניענייןהיאהעליוןהמשפט-ביתשלקודםמתקריםסטייה.33"מתקדים
(מוסדיים-וביןמוסדיים,נורמטיביים)שוניםשיקוליםשקילתמחייבתמתקדיםסטייה

הקייםהדיןבקיוםהנזקאם"בירורמחייבתמתקדיםסטייה.היחסיתמשקלםוהערכת
.36"שיפוטיתבדרךבשינויהנזקעלעולה

הפסוקהההלכהמןהתעלמותתוךמובהקתמיעוטמדעתציטוטעלהסתמכות
מתאימהדרךבעינינונראיתלא,ממנההסטייההצדקתוללאבהדיוןללא,עצמה

-ולביתיכול.בפרט37ומושרשתיסודיתכהומהלכה,בכללפסוקהמהלכהלסטייה
גולדבענחןשנקבעוההלכותשלהמשמעותלגבימשלנושוניםוניתוחתפיסההמשפט

ועלהרובדעתעלהמבוססיםוהסבראבחנה,בדיוןצורךהיהכזהבמקרהגםאך,ולנסקי
רשימהנשואהדין-שבפסקהחשובההקביעה.(גולדהלכתעלרקולא)לנסקי38הלכת

בדרךלהיעשותצריכההיתהלא,מנהליתבראיה"פליליעבר"להוכיחניתןלפיה,זו
.תהאאשרולנסקיגולדהלכותעלהמשפט-ביתהשקפתתהא,אקראית

מנהליתרשותשלסמכותהאתהשולליםהטעמיםבלאתכללנוהאחרתברשימתנו
וחומרמקל.בעתידפליליתעבירהיעבורמסויםאדםכי,מנהליתראיהיסודעל,לקבוע

"פליליתעבירה"עברמסויםאדםכי,מנהליתראיהיסודעל,לקבועלהלאפשראין
.בעבר

הרשותידי-עלנעשיתהיא)במהותהןשיפוטיתמקביעהשונהמנהליתקביעה
לשקולשמומחהמיידי-על)במשקלוהן(השופטתהרשותידי-עלולאהמבצעת
.(משפטיסיווגלקבועולא,מנהלייםשיקולים
בלתיראיותגםכוללתהיא)במהותהןהפליליבהליךמראיהשונהמנהליתראיה
לכלמעבר"ולא,בסבירותלשכנעצריכההיא)במשקלוהן(שמיעהעדותכגון,קבילות

.("סבירספק
עלולה,"פליליעבר"בעלהואמסויםאדםכי,מנהליתראיהיסודעלמנהליתקביעה

מצויעניינוכאשר:הפליליהמשפטמולשונותבעמדותמצויכשהואאדםבאותולפגוע

החלטהלאחר,לדין39להעמידושלאהחלטהלאחר,לדיןלהעמידואםהכרעהבפני
דין-בפסקגם)במשפטשזוכהלאחר,משפטובמהלך,נשפט40ובטרםלדיןלהעמידו

.394'בע,שם33
.399'בע,שם34
.31הערהלעיל,91/4914צ"בגבפירוטראה.398'בע,שם35
.409'בע,שם36
המשפט-ביתשלבסטייהמפורטיםוהנמקהדיוןהכולל,זהדין-בפסקהדבריםאמוריםבפרט37

לעבודההדין-ביתשביןביחסיםהסמכויותכפלאובייחודהקשורהזו-אחרתמהלכה
פחותהחשובה,זוסטייהמדועלהביןקשה.(9-2'בע,שם)לצדקהגבוההמשפט-ובית

חשובהוסטיה,מפורטלדיוןזוכה(שיפוטסמכויותלהגדרתהנוגעת,דיוניאופיבעלתפסיקה)
.אקראיכמעטבאופןנעשיתיותר

ישראלמדינםשלהקתסטיטוורומהמשפטרובינשטיין'אראההדין-פסקישלדומהלתפיסה38
.681-678(בכרך,א"תשנ,מורחבתרביעיתמהדורה)

.998'הר"פ,המזוןאגףמנהל'נכרים51/39צ"בג39
.1205'יד"פ,הרצליה,המקומיתהמועצה'נרוטשטין56/24ש"כג40
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או'מלאה2בחנינהשזכהלאחר,התיישנהכלפיונטענתעבירהשכללאחר,'!(חלוט

.הפליליהמרשםמןנמחקההורשעעליהשעבירהלאחר
אותושלהמשפטיבמצבותפגע"פליליעבר"בעלהואאדםאותוכימנהליתקביעה

יאשרבובמצבהדבריםאמוריםוחומרבקל.שלבבאותולוהמוקנותובזכויותאדם
הרשותשלקביעתהאת(לצדקגבוהמשפט-כביתבשבתו)העליוןהמשפט-בית

,שיפוטית-והמעיןהמנהלית,הציבוריתהאבחנהאנינותעלנסמוךאםגם.המנהלית
לביןפלילימשפט-כביתבשבתוהעליוןהמשפט-ביתשלקביעתוביןלהבדילשתרע

ברורנראה-שיפוטיתלביקורתמשפט-כביתבשבתוהעליוןהמשפט-ביתשלקביעתו

.'אד30אותועלממשיותשליליותהשלכותיהיוכזולקביעהכי
גםיפיםהם.גולדמענייןכהן.חהשופטשלבדבריםסיימנוהאחרתרשימתנואת

:לכאן

אדםשלהפליליתאשמתולקבועמנהליותרשויותרשאיותבהןאשרמדינות"
ובל,והלאההםמהןהחוקשלטוןשליסודמושגיאותם-שיפוטיהליךללא

.44"עימהןחלקנויהא

להד"פ,הפניםשר'נכוחבוט80/190צ"בגראהכן;9הערהלעילהנזכריםהדין-פסקיראה41
(2)415.

.Gראהכהונההפסקתאומינוילענייןחנינהשלמשמעותהבדברשונותלתפיסות42 L . Hall

.rd3ALR58:""Pardon as Restoring Public Office or License or Eligibility 'Therefor
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